
 

PAASBRUNCH I ZO. 21/4/2019 

SUNDAY BRUNCHES (ELKE 1E ZONDAG VAN DE MAAND) 

SENIOREN MIDDAGEN OP DONDERDAG 

RECEPTIE-, BABYBORRELFORMULES, FEESTMENU’S 

WALKING DINNER (NIEUWE FORMULE) 

DINNER EN DANCE AVONDEN OP ZATERDAG  

HALFOOGST TUINFEEST OP DO. 15/8/2019 

Salons Hof ter Meyghem 

Hofstraat 143, 9200 Oudegem 

Tel. 052/20 12 20   

info@hoftermeyghem.be 

www.hoftermeyghem.be 



 

Elke 3e donderdag van de maand verwennen we u met een 

heerlijk driegangenmenu & een gezellige dansnamiddag voor 

levensgenieters met muziek uit de jaren ‘60,’70,’80,’90 tot nu  

Menu, glaasje cava, hapjesbord, aangepaste wijnen  

& dranken all-in tot einde maaltijd           

Donderdag 4 april '19: € 59,00/p 
Koud buffet & oesters - Lamsfilet - Dessertbuffet 

Donderdag 18 april '19: € 53,00/p 

Schartongrolletjes - Châteaubriand - Dessertbord 

Donderdag 23 mei '19: € 55,00/p 

Asperges zalm - Parelhoenfilet - Dessertbord 

Donderdag 6 juni '19: € 60,00/p 

Koud buffet & oesters - Lamsfilet rozemarijn - Dessertbuffet 

Donderdag 20 juni '19: € 55,00/p 

Vispannetje - Speenvarkentje Blackwell - Dessertbord 

Donderdag 18 juli '19: € 55,00/p 

Carpaccio zwaardvis/rivierkreeftjes - Kalfsblanquette - Dessertbord 

Donderdag 1 augustus '19: € 60,00/p 

Koud buffet + oesters - Duo ossehaas & varkenshaas - Dessertbuffet 

Donderdag 29 augustus '19: € 55,00/p 

Gerookte zalm “New Style - Gevulde hoevekip - Dessertbord 

Donderdag 19 september '19: € 55,00/p 

Scampi kreeftensausje - Varkenshaasje Stroganoff - Dessertbord 

Volgende data : Do. 3 okt - 17 okt - 7 nov - 21 nov - 12 dec 



 

ELKE 1e ZONDAG VAN DE MAAND 
7/4: Asperges - 21/4: Paasbrunch - 2/6: Lentekriebels -  

7/7: Kreeft - 4/8 : BBQ time - 1/9: Indian Summer -  

6/10: Wild I - 3/11: Wild II 

Glaasje cava & hapjesbordje aan tafel bediend 

Koud voorgerechtenbuffet & oesterbar 
Variatie aan vis-en vleesgerechten met aanvulling van 

producten van het thema van die dag 

Soepjesbuffet 
Keuze uit twee mini-soepjes volgens het seizoen  

Hoofdgerechtenbuffet  
Keuze uit vis-en vleesgerechten, sausjes groentjes &  
aardappelbereidingen aangepast aan het thema 

 

Feestelijk dessertenbuffet “Zoetigheden uit het Paradijs”   
& koffie of thee + assortiment kazen 

LIEVER EEN PRIVEBRUNCH: MOGELIJK VANAF 35 PERSONEN 

Brunch zonder dranken inclusief cava & koffie aan € 55/p  
Brunch all-in (cava, wijnen, fris, bieren all-in) aan € 65/p  

Brunch kids <12 drankjes all-in aan € 4/ levensjaar 
Gratis attentie voor de jarige van de maand 

Voor groepen vanaf 12 personen brunch all-in aan € 62/ p  

Reservatievoorschot: € 30,00/p op BNP Paribas Fortis 

BE20 0013 2035 9956 met vermelding van reservatienaam  

+ aantal personen + Brunch + datum 

Saldo wordt gestort 1 week voor Brunch 



 



 

 

MOSSELEN OF BBQ  

vanaf 12.30u 
 

Ontvangst met glaasje sangria,  

cava, fruitsap & hapjes 

oOo 

Mosselen à volonté met frietjes  

of BBQ & salad bar 

oOo 

Dessertbuffet en koffie of thee 

 

Reservatie noodzakelijk 



 

   

 

 

 

  Knolseldervelouté / gerookte zalmsnippers 

oOo 

Zeewolf / superanoham / prei/ zoete aardappel 

oOo 

Varkenshaasje / quiche / worteltjes / aardappelnootjes 

oOo 

Tarte tatin appel / rum-rozijnijs & koffie of thee 

 

 

Waterkersroomsoep  

oOo 

Zeebaars / spinazie /pommes château/ béarnaise      

oOo 

 Mechelse koekoek / kruidenspek / gewokte groentjes / 

 amandelkroketten 

oOo 

Zwarte woud / Kirsch / parfait Grand Marnier & koffie of thee 

 

 

Tomaat / pompoensoep / Breydelspek 

oOo 

Tongrolletjes / gerookte zalm / botersaus  

oOo 

Eendefilet / roulade groene kool / shi-take / denappeltjes 

oOo 

Moelleux van chocolade / vanilleijs en koffie of thee 

 

MENU 1 aan 49 euro 

MENU 2 aan 48 euro 

MENU 3 aan 50 euro 



 

 

 

 

 

 

 

Asperges ‘New style’ / pancetta / Hoeve-ei/ parmezaan  

oOo 

 Capuccino van venkel 

oOo 

Kalfsfilet / gegrilde courgette / aubergine / crumble ui / pont-neuf 

oOo 

Tiramisu / kaneelijs & koffie of thee 

 

 

Serranoham / mozzarella / rucola / tomaat variëteiten/ basilicum 
oOo 

Aspergeroomsoep 
oOo 

Parelhoenfilet / honing-tijmsausje / groentjes uit de Ardèche /  

gebakken aardappelschijfjes 

oOo 

Dessertbord uit eigen huis De Hoprank & koffie of thee 

 

 

Slaatje van gebakken tijgergarnalen / granaatappel /  

pijnboompitten  

oOo 

Zuiderse tomatensoep / paprika / mozzarella  

oOo 

Châteaubriand / gegrilde groentjes / getomateerde  

béarnaisesaus/ kroketten 

oOo 

Carpaccio van ananas / witte chocolademousse & koffie of thee 

MENU 1 aan 50 euro 

MENU 2 aan 48 euro 

MENU 3 aan 46 euro 



 
 

Drankenformule 1 aan € 22,00/persoon 

Receptie gedurende 45 minuten met Cava Terrabona brut,  

fruitsap + 4 hapjes + huiswijnen Octerra (chardonnay 

viognier & merlot) en dranken tot einde maaltijd (excl. koffie) 

Drankenformule 2 aan € 24,00/persoon 

Receptie gedurende 45 min. met Cava Terrabona Brut,   

fruitsap + 4 hapjes + kasteelwijnen Filius de Lamothe  

Bordeaux) en dranken tot einde maaltijd (excl. koffie) 

 

Formule dranken gedurende 3 uur na de maaltijd € 10 

Formule dranken gedurende 4 uur na de maaltijd  € 14 

(excl. sterke dranken) 

 

Andere Crémants, Champagne of wijnen zijn steeds  

mogelijk, zie uitgebreide feestfolder 



 

Ontvangstreceptie met cava, sinaasappelsap  

4 verzorgde aperitiefhapjes 
*** 

Carroussel van trendy voorgerechtjes op kleine bordjes  

in buffetvorm zoals o.a. Vitello tonnato, Carpaccio, Tabouleh 
met zalm, Tomaat Mozzarella, Scampi’s, Salade Niçoise, … 

(3 st/p) 
*** 

Soepjesbar (2 soorten) 
*** 

Discover the world - buffet 

Tikka Massala met wilde rijst 
American deluxe burgers 

Vlaams stoofvlees 
Fish & Chips 

*** 
Dessertbuffet 

Assortiment homemade mini dessertjes (4st/p) 
zoals o.a. mini gebakjes, tiramisu, crème brulée,  

soesjes, chocomousse, … 
Koffie- en theebuffet 

Walking dinner aan € 45,00/p 

Formule apero, wijnen en dranken all-in  
tot einde maaltijd aan € 16,00/p 

 
We voorzien geen gedekte tafels,  

maar wel trendy sta-tafels en enkele zitplaatsen.  
Het ideale concept voor een trendy feestje in een losse sfeer. 



 

                                       MOGELIJK VANAF 50 PERSONEN 

   

Formule 1 -  DESSERTBUFFET    Prijs per persoon  25 €  

 Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap.  

Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn  

inbegrepen gedurende 3 uur 

 Fingerfood: olijven, tomaatjes, tapenade, bladerdeegstokjes 

 Dessertbuffet met mini-dessertjes (chocomousse, crème brulée,  

tiramisu, ...), vanilleroomijs, soesjes,… en koffie/ thee aan het buffet 

 

Formule  2 – FEESTELIJKE RECEPTIE    Prijs per persoon 25 €  

(+ 2 mini-desserts = + € 3,00p)  

 Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap. Ook  

frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn  

inbegrepen gedurende 3 uur 

 Onze chef zorgt voor een waaier van verzorgde koude en  

warme hapjes (8 per persoon)  

 

Formule  3 – RECEPTIE & DESSERTENBUFFET  Prijs per persoon 29 € 

 Onze kelners serveren u  cava & sinaasappelsap.  

Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn  

inbegrepen gedurende 3 uur 

 Onze chef zorgt voor twee koude en 1 warm aperitiefhapje 

 Dessertbuffet met mini-dessertjes (chocomousse, crème brulée,  

tiramisu, ...) vanilleroomijs, soesjes,… en koffie/thee aan het buffet 



 

 

Formule 4 -  DESSERT & BROODJES:   Prijs per persoon 32 €  

 Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap.  

Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn  

inbegrepen gedurende 3 uur 

 Receptie met een koud en een warm aperitiefhapje 

 Dessertbuffet met mini-dessertjes en koffie of thee aan het buffet 

 Onze chef zorgt voor 2 belegde minisandwiches per persoon 

 

Formule 5 – HIGH TEA     Prijs per persoon 39 € 

 Onze kelners serveren u witte wijn, rode wijn of fruitsap.  

Ook frisdranken, waters, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee  

zijn inbegrepen gedurende 3 uur 

 3 aperitiefhapjes per persoon 

 Hartige hapjes: knapperig brood met brie, wrap kruidenkaas &  

gerookte zalm, quiche, mini-soepje 

 Dessertjes:  Themataart, Soesjes, cake, koekjes en koffie/thee 

 

Formule 6: Heeft u eigen suggesties? Laat ze ons weten en wij  

werken u een voorstel uit! 
 

SUPPLEMENTEN:   

Olijfjes, zongedroogde tomaten, zoutjes : + € 1,5 /persoon 

Twee aperitiefhapjes: + € 4,00 /persoon 

Huur springkasteel: 90 euro 



 

  

Buffetmenu all-in tot 03u 

Glaasje cava met hapjesbordje v/d chef  
oOo 

Uitgebreid koud voorgerechtenbuffet  

met waaier van vis-en vleesgerechten  

Oester & Seafoodbuffet 

Soepjesbar 
oOo 

Hoofdgerecht aan tafel bediend 
oOo 

Royaal dessertenbuffet “De Hoprank”  

& koffie & Thee  
 

Onze huisDJ zorgt voor de  

nodige ambiance 

Menu aan € 69,00/p  
(excl. sterke dranken)  

 
 
 
 

Bent u jarig ?  

Extra attentie voor jarige van de maand   
(vermelden bij reservatie) 

Reservatie noodzakelijk 
Reservatievoorschot van € 30,00/p op reknr. BE20 0013 2035 9956 met  

vermelding van reservatienaam + aantal  + Dinner & Dance + datum 
Saldo wordt gestort 1 week voor dinner & dance 


